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Förord

Denna rapport är en slutrapport avseende det basanslag från Bygg-
forskningsrådet BFR (projekt nr 900193-6) och de bidrag från
Byggentreprenörerna, som erhållits av Fuktgruppen vid LTH fttr
forskningsprogram 1990/91-1992/93. Alla i programmet ingående
projekt har eller kommer dessutom att slutrapporteras separat
antingen som forskningsrapporter eller i en serie informations-
skrifter, som ges ut av BFR i samarbete med Svenska Bygg-
branschens Utvecklingsfond SBUF.

Lund, december 1993

Fuktgr:uppen vid LTH
Dan Gaffner, projektledare
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1 Fuktgruppens forskningsprogram 1990 19l-1992/93

Fuktgruppen ansökte i februari 1990 om anslag från Byggforsk-
ningsrådet BFR och Sveriges Byggentreprenörers Utvecklingsfond
SBUF ftir ett forskningsprogrâm fttr 1990/9t-L992/93 med fìiljande
inriktning (i fttrkortad version):

Under den kommande treårsperioden ftireslås dels ett stort huvudprojekt av
informationskaraktär "Fuktdimensionering" och dels 9 renodlade forsknings-
projekt. Huvudprojektet har som målsättning att ge byggbranschen praktisk
information om hur en fuktdimensionering ska gå till. Såväl allmänna principer
för fuktdimensionering som praktisk tilltimpning på ett antal väsentliga
konstruktionst¡ryer ingår i huvudprojektet. Informationen kan t ex presenteras i
en serie skrifter utgivna av BFR. Det är ned stor säkerhet så att arbetet i huvud-
projektet kommer att påvisa behovet av ny forskning inom områden där
kunskaperna är bristfälliga. Det blir därftir nödvtindigt ftir huvudprojektet, att
också speciella forskningsprojekt bedrivs och de nedan angivna forsknings-
områdena är sådana där det redan idag framkommit behov av ny eller komplet-
terande forskning. De flesta forskarna kommer att vara ledare frir var sitt
forskningsprojekt som bedrivs parallellt med arbetet i huvudprojektet. De mer
omfattande forskningsprojekt, som bedrivs av doktorander, avses leda till doktors-
eller licentiatavhandlingar.

Neda¡r ges exempel på uppgifter som planeras inom huvudprojektet "Fukt-
dimensionering":

. Allmänna principer fiir fuktdimensionering

. Fuktdimensionering av platta på mark

. Fuktdimensioering av grunder med fribärande bjälklag

. Fuktdimensioering av murade vtþgar

. Fuktsäker utformning av fasader

. Uttorkning

Utöver huvudprojektet planeras 9 forskningsprojekt samt sedvanliga informa-
tionsinsatser som artiklar i fackpress, papers till symposier, füredrag, serninarier
etc. fill detta kan läggas medverkan i referensgmpper, kommittréarbeten m m.

2 Beviljade projektanslag

Från BFR har erhållits 3.060 kkr i basanslag och ca 3.000 kkr i
projektanslag till ftiljande projekt:

Basanslag till Fuktforskningsgrupp vid LTH.
Dan Gaffner, proj 900193-6

Mätning och beräkning av icke-isoterma fuktfttrlopp.
Johan Claesson - Håkan Håkansson, proj 900428-3

Undersökning av fukttransport i trä vid höga fukttillstånd
Lars Wadsö, proj 850977-9

Fr¡ m ta gning av fuktdiffusi onskoefli ci enter ftir byggnad s-
material.
Göran Hedenblad, proj 890097-4

a

a

o
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. Fuktsäkrabyggnader- Fuktdimensionering.
P I Sandberg - Eva Hard€ilp, proj 890682-9

. Platta på mark- Breda byggnader, detaljlösningar.
L E Harderup, proj 900342-0

. Fuktdimensionering av krypnrm och grunder med fübåirande
bjeitkl.ag.
Olle Aberg, proj 90067L-4

. Fuktdimensionering av murade väggar och studier av vatten-
awisande fasadimpregneringar.
Kenneth Sandin, proj 900351-5

o Klimatdata ftir fuktberäkningar.
P I Sandberg - Eva Harderup, proj 920568-1

o Mikrokalorimetriska studier av firktfenomen i byggnadsmaterial
Göran Fagerlund, proj 920875-5

Från SBLIF har erhållits ca 3.000 kkr i anslag till ftiljande projekt:

. Fukt.vid gnmder med fribåirande bjälklag.
Olle Aberg, LTH och Bo Berglund, GF Bygg AB (fd Göran
Bengtsson BySe AB)

o Vattenawisande fasadimpregneringar och fukt i murade väggar.
Kenneth Sandin, LTH och K Allan Andersson, Skanska

. Uttorkning av byggfukt.
Göran Hedenblad, LTH och Olof Adler, Siab Bygg

o Studier av platta på mark, spec avseende breda byggnader och
detaljlösningar.
L E Hard€Np, LTH och Ingemar Sandg¡en, NCC Byee AB

Från Byggentreprenörerna har dessutom erhållits 3.000 kkr som
bidra g till forskningspro gram m et, speciellt informations skrifterna.

3 Organisation

Fuktgnrppens forskare och tekniker har varit knutna till avdelning-
¿rna ftir Byggnadsfrsik och Byggnadsmaterial vid V-sektionen samt
institutionen frir Byggnadskonstn¡ktionslära vid A-sektionen, LTH.

Fuktgruppen har letts av en styrgrupp med ftiljande samman-
sättning:

Harald Alexandersson, dir Skanska (ordf t o m 91-09-26)
Nils Rune Andreasson, dir Skanska (ordf fr o m 92-02-04)
Arne Elmroth, prof avd Byggnadsfysik, LTH
Göran Fagerlund, prof avd Byggnadsmaterial, LTH
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Johnny Kronvall, t f prof inst Byggnadskonstruktionslära, LTH
(t o m 91-09-26)
Bertil Fredlund, prof inst Byggnadskonstruktionslära., LTH
(fr o m 92-02-04')
P I Sandberg, adj prof LTH, Statens Provningsanstalt
Lars Erik Nevander, prof em Byggnadsfysik" LTH
Lars-Olof Nilsson, prof Byggnadsmaterial, CTH
Paul Lindroth, civ ing Boverket
Tore Hansson, docent Tråiinformation
Bertil Grandinsson, dir SBUF
Jan Sandelin, forskn sekr BFR

Sekreterare i styrgnrppen har varit Dan Geffner, LTH.
Vid styrgruppssammanträdena har Fuktgruppens forskare

deltagit med lägesrapporteringar av sina projekt, liksom Johan
Claesson och Jesper Arfvidsson från Beräkningsgruppen vid
Byggnadsfysik, LTH. Från Fuktkonsultgruppen i Lund AB har dir
Carl-Eric Ericson också inbjudits fill semmanträdena.

Forskarna och handledarna har även träffats varje månad vid
interna fuktgl:uppsmötpn für genomgång av projekten m m.

4 Resultatsannmanfattning

Håir presenteras kortfattat de viktigaste resultaten inom den forsk-
ning och det utvecklingsarbete, som bedrivits under 3-fusperioden.
Utftirligare redovisningar finns i de rapporter och skrifter, som
forskarna publicerat eller avser att publicera den nämaste tiden.

Projektet om golv på mark har visat att detta är en fuktsåiker
grundkonstruktion, om den utfürs på rätt sätt. Inom projektet har
en informationsskrift utarbetats i gamarbete med NCC med enkla
råd och anvisningar ftir dimensionering av fuktskyddet mot mark-
fukt, där även breda byggnader och detaljlösningar behandlas.
Genom tillämpning av dessa kunskaper minimeras risken für
fukt¡elaterade problem, vilket leder till sundare hus.

Projekten om krS4rrumsgrunder har visat att uteluftventile-
rade grunder, som de vanligen konstrueras, ofta inte åir fuktsåikra
med risk ftir mögelbildning på organiskt material på gnnd av hög
RF. Inneluftventilerade grunder har visat sig ha ftirdelar bl a kan ev
lukt eller radongas avledas med frånluftflödet. Den oventilerade
grunden med markisolering har också ftirdelar genom att ventila-
tionskanaler och plastfolie på marken kan utelåim¡ras. En ny intres-
sant krypnrmsgrund har utvecklats fillsammans med GF-Bygg, dËir
ett träbjåilklag läggs ovanpå en markisolering.

Inom projektet om skalttrur med träregelstomme har upp-
byggnad och funktion hos den traditionella skalmurskonstruktionen
studerats och presenterats i en informationsskrift med råd och
anvisningar. Vissa fukttekniska svagheter i konstruktionen påpekas
och ett flertal fìirbättringar ftireslås, bl a en skalmursvägg utan
plastfolie.
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Olika vattenarrvisande fasadimpregneringar har studerats,
bl a har olika preparats funktionssätt och praktiska användbarhet i
olika situationer studerats i detalj. Det praktiska genomftirandet av
en fasadimpregnering har beskrivits steg ftir steg, liksom några full-
skalefìirsök, där vattenläckage effektivt stoppats med vattenav-
visande impregnering. Semarbete har skett med SI(AI.ISKA.

En enkel generell metod för fuktdimensionering av bygg-
nader har utarbetats, där man genom att utnyttja den beskrivna
metodiken inte riskerar att "glömma bort" någon av de olika fukt-
belastningar, som kan fìirekomma. Genom att använda metodiken
kan man med en rimlig arbetsinsats projektera en fuktsäker bygg-
nad.

rilimatdata avseende utomhusklimatet ftir den aktuella klimat-
zonen krävs i många fuktberäkningar. För riskbedömning av en
konstruktion behövs även den statistiska fÌirdelningen av de
ingående klimatvariablerna. Klimatdata ftir 10 representativa
svenska orter kommer att presenteras med bl a l-titnmesvärden,
dygnsvärden, 5-dygnsvärden, månadsvärden och årsvärden.

Uttorkning av byggfukt i betong. Diagram har tagits fram
dåir man relativt noggrannt kan bedöma uttorkningstiden ftir bygg-
fukt fttr ett stort antal olika betongkvaliteter. Detta är av mycket
stor betydelse für entreprenörledet dels ftir bedömning av uttork-
ningskostnaderna, dels fnir att ku¡¡ra göra mer realistiska tidplaner
och dels ftir att kr¡nna välja rätt torkresurser med hÍinsyn till bygg-
proj ektets specifika fiimtsättningar, såsom betongkvalitet, fukttill-
skott och torkklimat.

Fuktdiffusionskoeffïcienter har uppmätts fÌir cirka 15 olika
byggnadsmaterial vid olika RF i materialet. Eftersom koefficien-
terna ofta är starkt varierande med RF, är kännedom om dessa
variationèr väsentliga, ftir att kunna göra sËikrare fuktberäkningar.

Fr¡kttransport i trä har studerats ingående i olika projekt. Det
har visats att Fick's lag inte alltid beskriver transport och sorption
av fukt i trä tillräckligt bra, särskilt inte vid höga fukttillstånd. Vid
laboratoriemätningar har de icke-Fickska effekterna varit stora,
vilket också kan vara fallet i praktiska till¡mpningar t ex fìir trä-
torkning. Transienta fuktförlopp i trä har studerats med sär-
skild inriktning på fuktupptagningen i cellväggen semt på icke-
isoterma ftirlopp. Resultaten har visat på bl a en betydande efter-
släpning i fuktupptagningen vid en tindring i omgivande RF. Resul-
taten från de olika projekten påvisar behovet av nya modeller ftir
fukttransport i trä, vilka ftirutom att utgöra underlag für beråikning
av fuktupptagning och fuktorsakad spåinningsftirdelning, även kan
vara av direkt betydelse ftir användandet av olika mätmetoder für
fuktegenskaper.
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5 Forskarutbildning och examination

Under treårsperioden har 6 av forskarna deltagit i forskarutbild-
ningen och 3 av dessa har avlagt doktorsexamen:

Lars-Erik Harderup i maj 1991med avhandlingen "Concrete slab
on the ground and moisture control Verifrcation of some methods
to improve the moisture conditions in the foundation"

La¡s Wadsö i maj 1993 med avhandlingen "Studies of water
vapour transport and sorption in rryood"

Göran Hedenblad i maj 1993 med avhandlingen "Moisture per-
meability of mature concrete, cement mortar and cement paste"

6 Deltagande i symposier, konferenser mm

Forskare från Fuktgruppen har deltagit i och/eller sänt bidrag till
ftiljande s¡mposier, konferenser, seminarier och forskarmöten under
anslagsperioden.

Kenneth Sandin. Fasadkonferens aug 1990, ISPO, Wiesbaden
. Nordiskt Mun¡erksslmposium, aug 1990, Tromsö

Bidrag: "Satsar vi tillräckligt på forskning?"
o International CIB W67 Symposium in Rotterdam, Sept 1990

Bidrag: "Temperature and moisture conditions in cavity walls"
. Fasadkonferens aug 1991, ISPO, Wiesbaden
. Murverkskonferens, okt 1991, Berlin
. Putsdag, jan L992, Svensk Byggtj¿inst Stockholm
. LuftfÌiroreningar och kulturminnen. Forskarseminarium i Lund,

jan 1992
. Sveriges Fuktdag, maj 1992. Folkets hus, Stockholm

Bidrag: "Fuktsäker ska lmur med träregelstomme"
. Fasadkonferens, aug 1992, ISPO, Wiesbaden
. Nordiskt seminarium om frostbeständighet, Lund april 1993

Göran Hedenblad,
o Nordiskt betongforskningsmöte, aug 1990, Trondheim, Norge

Bidrag: "Determination of moisture permeability of hydrated con-
crete under desorption", Sä 90.15

. Seminarium om kr¡ryrumsgrundläggning, 6 december 1990, Lund

. CIB W40-möte i Lund, sept 1991
Bidrag: "Determination of water vapour permeability in concrete"

o Konferens betr samkalibreringsprojekt (EG-projekt) BCR 151-
Water vapour permeabillty, L2 dec 1991, Bryssel

. Konferens betr RF-mätning, Cement- och Betonginstitutet,
9 mars 1993, Stockholm. SVR-dagen i Lund, 20 april 1993, Lund

. Seminarium om betongforskning, BML LTH, 12 naj 1993, Lund

o

a



I
o Nordiskt betongforskningsmöte, aug 1993, Göteborg

Bidrag: 'Drying of concrete" och "Moisture permeability of
mature concrete, cement mortar and cement paste"

. Nordiska s¡mposiet i byggnadsfysik, sept 1993, Köpenhamn
Bidrag: "IVfoisture permeability in some porous materials"

Lars-Erik Harderup
. CIB W40 konferens, september 1991, Lund.

Bidrag: "Concrete slab on the ground and moisture control.
Verification of some methods to improve the moisture conditions
in the foundation". Sym.posium fìir firandet av prof L-E Nevanders 7O-årsdag
'Research and Development in Building Physics during the last
25 years', 13 september 1991, Lund.
Bidrag: oConcnete slab on the ground and moisture control.
Verification of some methods to improve the moisture conditions
in the foundation". Seminarir¡m om golv på mark (arrangör), 5 december 1991, Lr¡nd. Nordiskt symposium i Byggnadsfrsik, 13-15 september 1993,
Köpenhamn
Bidrag: "Moistr¡re Design - Conc'rete Slab on the Gror¡nd" och
"Temperature and Moistu¡e Conditions in a Crawl-Space Venti-
lated by Indoor Air" (tillsammans med C-E Hagentoft)

Eua Harderup
. Byggnadsfrsiks¡rmposiet, september 1993, Köpenhamn

Bidrag: "Moisture Design - A general method of constructional
moisture desigrr" och "Moisture conditions in an outdoor venti-
lated attic space with d¡rnarnis insulation"

Hå,kan Hå,kansson
. Nordiskt forskarsymposium'Beräkning av fukttransport och

mätning av nödvändiga materialdata', jan 1991, Ystad
Bidrag: "lVlomentmetoden vid kapillåir uppsugningl. Nordiskt s¡mposium i Byggnadsfrsik, sept 1993, Köpenhamn
Bidrag: "IVIodelling of Moisture Flow in Wood. Fundemental
Experiments and Analyses"

Lars Wadsö. 3rd IUFRO International Drying Conference, Aug t8-2L, L992,
BOKU, Vienna, Austria
Bidrag: "A test of different methods to evaluate the diffusivity
from a sorption measurement". 8th International Drying Symposium (IDS'92), Montreal, Quebec,
Canada, August 2-5,92
Bidrag: "A model for non-Fickian sorption of water vapour in
wood". Moisture in Coated Exterior Wood Panelling, Nordic Seminar,
April 1993, CTH Gtiteborg
Bidrag: "Measurements and modelling of hygroscopic moisture
absorption in painted wood"
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OIIe Åberg
. Design consequences for the crawl space foundation reducing

moisture problems. International CIB W67 S¡mposium on
Energy, Moisture and Climate in Buildings. Rotterdarn,
Holland, 1990

. Krlærumsseminari ''rn 1990, Rappport TVBH-7127 , LTH avd fiir
Byggnadsffsik, Lund 1991.

. Nordiskt Byggfysiksymposium, sept 1993, Köpenhamn
Bidrag: "CICS, Calcrrlations in Crawl Spaces"

Per-Inguar Sand,berg. S¡rmposium fìir L E Nevander, Lund 91-09-13
Föreläsning: "Can modern moistr¡re research predict moisture
problems?"

. Seminarium om sjuka hus, LTH, Lund 1990
Bidrag: "Fuktdimensi oneringlo Seminarir¡m om sjuka hus anordnat av Norrköpings kotnttrun,
Norrköping 1990
Bidrag: "Fuktdimensionering'

. Teknikdagar på SP. Tema miljö. Borås 1990.
Bidrag: "Att fi¡lúdimensionera en byggnad. Seminarium om kr¡prum, Byggnadsfysik LTH, Lund 1990
Bidrag: "Fuktdimensionering av krypnrm"

. CIB W4O-möte, Lund 1991
Bidrag: "Determination of the effects of moisture on the thermal
transmissivity of cellulose fiber loose-fill insulation"

. A,SHRAEIDOEÆTECC Conference Thermal Performance of the
Exterior Envelopes of Buildings rf . Florida, 92-12-07 - -L0
Bidrag: "Determination of the effects of moisture on the thermal
transmissivity of cellulose fiber loose-fill insulation"

7 Internationellt och nationellt samarbete

Kenneth Sandin. Deltar i EUROLIME-projekt om gamla kalkbruk och deras
beståindighet. R{$ och SPo Samarbete med Abo universitet om putsbnrk

. Samarbete med SP i Nordtestprojektet om frostprovning av tegel

. Styrgnrppsledemot i Nordisk Industris fondprojekt ZEPHYR. St¡ngnrppsledemot i projekt "Våt- och tomdeponering av für-
surande füroreningar". Referensgruppsledamot vid fremtagande av murverkshandboken
MUR 90

Göran Hedenblod.. Deltagrt i ett EG-projekt, BCR projekt 151 - Water vapour
permeability. 13 laboratorier har deltagit i en round-robin test
betr beståimning av ångpermeabiliteten ftir två olika material.
Projektet är avslutat och slutrapport finns.
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. Ec-Science projekt:'Karakterisering av mikrostruktur som ett
verktyg fÌir att prediktera fukttransport i porösa material'.
Projekttiden är 3 år. Projektet startade 1992. Delrapport finns.

Per-Ingu ar Sandberg och Arne Elmroth
Deltar i CIB's grupp W40 'Heat and Moisture'.

I Rapporter, skrifter och tidskriftsartiklar

Eua Harderup. Fuktsåikerhet i byggnader - Delrapport till Statens råd ftir bygg-
nadsforskning. LTH, Byggnadsfysik, T\IBH-7 118, 1992. FuktsÈikerhet i byggnader - Generell metod ftir fuktrt;t"ensione-
ring av byggnader. BFR-rapport R32:1993. How to make buildings moisture proof - A general method of
constn¡ctional Moisture Design. LTH, Byggnadsfysik T\¡BH-
7L42,1993. FuktsÊikerhet i byggnader - Generell metod ftir fuktdirnensione-
ring av byggnader. AIVIÀNytt U93. Fuktsäkerhet i byggnader - Fuktdimensioneringsmetodik med
applicering på tak och takkonstruktioner. Bygg & Teknik 2/91. Fuktdimensionering. Gullfibers tidskrift Isolerat 2/92

Per-Inguør Sandberg. Ventilation, heat and moisture condition in attic spaces. A com-
puter simulation tool. Byggnadskonstn¡ktionslära LTH, L992,
TABK-9230 10 (medftirfattare Johnny lftonvall)

Lars-Erik Harderup. Fuktproblem i en byggnad med flytande golv. FÈiltmätningar och
åtgairdsftirslag. Byggforskningsrådet, R94 : 1990. Slab on the ground with mechanical ventilation of the founda-
tion. Nordiskt s¡rmposir¡m om Bygningsfrsikk, Trondheim, âug
1990. LTH avd ftir Byggnadsfrsik, TVBH-30L6, s 27-34, 1991

. Concrete slab on the ground and moisture control. Verification of
some methods to improve the moisture conditions in the founda-
tion. Lunds Tekniska Högskola, avd ftir Byggnadsfysik, TVBH-
1005, 1991 (doktorsavhanilit g)

o Fukt & byggnadsteknik. Kunskapsbas, Hus&Hälsa, U5:1992,
Byggforskningsrådet och Boverket. Medftirfattare

. Golv på mark - Seminarium 1991-12-05. Lunds Tekniska Hög-
skola, avd ftir Byggnadsffsik, TVBH-7134, L992. Fuktsäkerhet i byggnader. Golv på mark. Byggforskningsrådet,
T17:1993

. Golv på mark - dimensioneringsanvisningar. Bygg & teknik, nr 3
1993, s 2Ç3L

Kenneth Sandin. FoU inom puts- och murverksområdet vid LTH-MURFORUM.
Verksamhetsredogörelse 1990
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o Vattenawisande fasadimpregnering. Internrapport TVBM-7 021,
1991o $þalrnurskonstruktionens fukt- och temperaturbetingelser.
Internrapport TVBM -7 022, 199 1o FoU inom puts- och murverksområdet vid LTH-MURFORUM.
Verksamhetsredogörelse 199 1o $þalrnr:rskonstruktionens fukt- och temperatu¡betingelser. BFR-
rapport R43:1991

o $þelmr¡r med trËiregelstomme. BFR-rapport T10:1993
o Vattenanrisande fasadimpregnering. Rapport TVBM-7051, 1993. Vattenawisande fasadimpregnering. Fullskalefü rsök, Ilarphult.

Rapport TVBM-7O 52, L993. Vattenavvisande fasadi-pregnering. Fullskaleftirsök, Lerberget.
Rapport TVBM-7053, 1993. Hus & Håilsa. Fukt & Byggteknik. BFR-rapport U5:1992

o $þalmr¡rskonstruktionens fuktsåikerhet. Bygg & teknik 4/91. Fuktsåiker skalmur med träregelstomme. AI\{A-nytt, Mark-Hus
u92. FuktsÉiker skalmur med träregelstomme. Gullfrber Isolerat
3/1992o Moisture conditions in cavity walls with wooden fr¡mework.
Building Research & Information, Vol 21, Nr 4 1993

OIIe,\berg. Temperatures in the crawl space foundation. Proceedings of the
s¡rmposium'Building Physics in the Nordic Countries', Trond-
heim, Norge, 1990

. The unventilated crawl space foundation. Proceedings of the
symposium'Building Physics in the Nordic Countries', Trond-
heim, Norge, 1990

o Kr¡rygnrnden åir inte längre sig lik. Byggnadsindustrin, rtr 26,
1991. CICS, Calculation in Cra'¡¡l Spaces. DatorberÉikningsprogrârn
med manual och dokumentation. Preliminåir utgåva, LTH, inst
fÌir Byggnadskonstrrrktionslåira, 1992. Fuktsåikerhet i kr5rprumsgrunder. AMA-Nytt, nr 2, L992. Fuktsåikerhet i byggnader, Kryprumsgrunder. Informationsskrift
BFR. Publicering L994.

Göran Hedenblo.d. Kapill¿ir mättnadsgrad - ett verktyg ftir noggrann bestämning av
fuktirurehåll i betong, sammanfattande version. Rapport TVBM-
3043, 1990

. Ett mögelsåikrare kryprum med konventionell teknik. Rapport
TVBM-3O 42, 1990 (medftirfattare)

. Calculations of the moisture penetration depth in concrete.
Uppdragsrapport U. I 1. 06 (medfìirfattare)

. FukttransportkoefÏìcienter fÌjr några byggnadsmaterial.-
PreliminÊimapport. TVBM- 7 0 5 7, 1 99 1 (medfürfattare )o Fuktsäkerhet i byggnader. Torktider ftir betong efter vatten-
skada - berËiknade uttorkningstider. Manuskript till inforrna-
tionsskrift som ges ut av BFR under 1994.
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o Lättklinkerisolerat kryprum - Fåiltftirsök i fingsryd. Uppdrags-
rapport U93.0 1 (medftirfattare)

. Delrapport från projektet Uttorkning av betongfukt / bvegfukt.
TVBM-7041o Science project: Characterisation of micro stn¡cture as a tool for
prediction of moisture transfer in porous materials. Bidrag till
årsrapport från projektet. TVBM-7039. Moisture permeability of mature concrete, cement mortar and
cement paste. TVBM- 10 14 (doktorsavha¡rdling)

o Den problematiska kr¡rprumsgnrnden. A¡tikel i Byggindustrin nr
29 / L99 0 ( medf örfattare ). Calculation of the moistr¡¡e time fields in concrete. TVBM-3050
(medfÌirfattare)

Lørs Wadsö. Studies of water vapor transport and sorption in wood.
Doktorsavhandling, BML-LTH, 1993

o Measurements of water vapor sorption in wood. Part 1. Instru-
mentation. Wood Sci. Technol. (in press)

o Measurements of water vapor sorption in wood. Part2. Results.
Wood Sci. Technol. (in press)

. 'Water vapor absorption in wood: an experimental study. Wood
Fiber Sci. (in press)

. Surface mass tra¡rsfer coefficients for wood. Dr¡nng Technol. (in
press)

. Describing non-Fickian water vapor sorption in wood. J. Mater
Sci. (in press)

o An emor analysis of the sorption method for wood. Part 1. Theory
Holzforschung (in press)

o An errbr analysis of the sorption method for wood. Part2.
Application. Holzforschung (in press)

. Masked edge effects when measuring diffusion with the cup
method. Polymeric Engineering Science (in press) (medfrirfattare)

. A critical review on anomalous or non-Fickian vapor sorption.
Report TVBM7017, BML-LTH, Lund

Hå,kan Håkansson. Experimentella studier av transient sorption i cellväggar i trä.
PreliminÉir rapport BKL-LTH, juni 1993

Gem¿nsamto Lägesrapport 1992, Fuktgruppen, LTH. R"edaktör: Dan Gaffner. Fukt i byggnader och material. Forskning 1987-1990. Fukt-
gruppen vid LTH. BFR-rapport R7:1992. Redaktär: Dan Gaffner. Fukt & byggnadsteknik. Kunskapsbas, Hus & Håilsa U5:1992.
Boverket och Byggforskningsrådet (Elmroth, A, m fl)

Förføttare utanþr Fuktgruppens anslng

Bertil Persson. Högpresterande betong torkar även i vatten. Artikel i Betong,
mars 1992
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. Högpresterande betongs hydration, struktur och hållfasthet.
TVBM- 1009 (licentiatavhandling)

o Högpresterande betong utan byggfukt. Artikel i Cementa 3, 1990
(medfÌirfattare)

o En fuktfri platta på mark. Artikel i Cementa nr V1991
' Högpresterande pfuiutningsbetong - Uttorkningstider jämfrrt

med normal betong. Magnus Aevarsson och Arartt Rahim, TVBM-
5025 (exam ensarbete ; handl edare Bertil Pers son )

Göran Fagerlund. The long time water absorption in the air pore structure of con-
crete. BML-LTH, Rapport TVBM-3051, 1993

. Högpresterande betong utan byggfukt. Artikel i Cementa 3, 1990
(medfìirfattare)

. Freeze / thaw testing. Why and how? Dansk Beton 2,l99L

. Varfìir bryts våra stenbyggnader ner? Kulturmiljövård U91
o Frostnedbrytning av natursten. Avd BML-LTII, Rapport TVBM-

3047, 1992 (medfìirfattare)
. Studies of the scaling, the water uptake and the dilation of

mortar specimens exposed to freezing and thawing in NaCl solu-
tion. Ingår i 'Freeze-thaw and de-icing resistance of concrete,
Research serninar, Lund, June 17, 1991'. Avd BML-LTH, Rapport
TVBM-3048,1992. Effect of the freezing rate on the frost resistance of concrete.
Nordic Concrete Research, Publ Nr 11, Oslo, L992

. Frostangrepp - beskrivning av verkande mekanismer. Ingår i
Marina Betongkonstruktioners livslängd'. Cementa 1993. Aven
BML-LTII, Rapport TVBM-7056, 1993

. Effect of frost on the residual serwice life with regard to reinforce-
ment cor:rosion. BML-LTH, Rapport TVBM-3055, 1993

o On the service life of concrete exposed to frost action. Contribu-
tion to the International Workshop on Freeze-thaw and deicing
salt scaling resistance of concrete. Quebec, Aug 30-31, 1993.
BML-LTH, Rapport TVBM-7054, 1993

o Service life of concrete structu¡es. Key note lecture at the
International Conference on Engineering M aterials, Nanjing,
Sept 1991

. Kapitlen'Livslängd' och'Beständighet' i VAST's bok'Betong i
vattenkrafta¡rläggningar'. Stockholm 199 1

. Evaluation de la durabilite et de la durée de vie des materiar¡x de
construction: Principes et méthods. Avd BML-LTH, Rapport
TVBM-3046, L992

I Orr"igt

Fuktgruppens forskare har ftirutom undervisning vid LTH's A- och
V-sektioner medverkat i undervisning om fukt vid CTH, KTH,
LuTH och högskolan i Växjö samt i Hus och Hälsakampanjen m m.


